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>> Bewuste keuze
Met ID-book plus beschikt Gelre 
ziekenhuizen over een centraal, 
digitaal telefoonboek de volledige en 
actuele informatie over de 
medewerkers. “Het is nu in één 
oogopslag duidelijk wie de 
medewerkers zijn en tot welke teams, 
afdelingen en locaties zij behoren,” 
zegt Oostrik.

ID-book plus biedt echter veel meer. 
Het is ook mogelijk extra gegevens toe 
te voegen, zoals foto’s of extra 
persoonlijke informatie. Oostrik was 

echter verheugd dat RealOpen IT het 
puur bij de vraagstelling hield. 
“ID-book plus heeft een enorme rijke 
functionaliteit, maar RealOpen IT 
beperkte zich in het voorstel tot onze 
directe vragen. Dat zorgde voor een 
korte doorlooptijd van het project en 
leidde tot de oplossing die we zochten. 
Het is goed om te weten dat er nog 
veel meer mogelijk is met ID-book 
plus, zoals een chat- of emailfunctie. 

We monitoren de wensen van onze 
klanten continu en het is heel goed 
mogelijk dat de vraag naar deze 
functies nog komt. Dan hoeven we 
alleen maar de juiste optie aan te 
vinken om het antwoord te bieden.”

>> ID-book plus waakt over de 
kwaliteit van het bronbestand
Voor het digitale telefoonboek is het 
belangrijk dat de gegevens van de 
medewerkers actueel, accuraat, 
volledig en uniek zijn. Dat vraagt om 
een koppeling met een bronbestand 
dat aan deze eisen voldoet. 

Bij Gelre ziekenhuizen zijn er echter 
identiteiten opgeslagen in databases 
van de ICT-afdeling, de 
salarisadministratie en de 
telefooncentrale. “We moesten dus de 
gegevens van drie afdelingen 

koppelen en up-to-date krijgen,” aldus 
Oostrik. “We willen dat het 
bronbestand van de HR-afdeling, met 
daarin onder meer de naam, functie, 
afdeling en leidinggevende, de basis is 
voor het telefoonboek. 

Daarvoor verzamelen we nu alle 
gegevens en controleren deze meteen. 
Dat zorgt ervoor dat we een 
kwalitatief hoogwaardige database 
hebben. ID-book plus helpt om die 
kwaliteit blijvend te waarborgen. 

De medewerkers zien tenslotte hun 
eigen gegevens in het digitale 
telefoonboek, dus ze zien ook meteen 
of alles nog actueel is. Zo niet, dan 
kunnen zij dat direct doorgeven aan de 
HR-afdeling.”

>> Positieve ervaringen van 
eerste gebruikers
Nu het bronbestand geïntegreerd en 
opgeschoond is, kan Gelre ID-book plus 
lanceren. 

“We verwachten dit in de zomer van 
2015 te doen,” zegt Oostrik. “In de 
testfase werkte alles goed en de eerste 
gebruikers zijn erg enthousiast. 

We kunnen snel de juiste persoon 
vinden en bereiken of men nu een 
vaste inlogtelefoon op een flexibele 
werkplek gebruikt, een looptelefoon 
binnen het ziekenhuis, een mobiele 
telefoon of een vaste telefoon op een 
vaste plek.”

RealOpen IT ID-book plus

Gelre ziekenhuizen werkt volgens de 
filosofie van Lean Management, of ‘het 
vergroten van de waarde voor klanten 
door het reduceren van verspilling’. “In 
de praktijk betekent dit dat we de 
wensen van de klant zo snel en 
doeltreffend mogelijk realiseren met 
pragmatische oplossingen,” vertelt 
Cécile Oostrik, hoofd huisvesting en 
meldpunt techniek bij Gelre 
ziekenhuizen. 
Voor het team van Oostrik is de ‘klant’ 
de medewerker en specialist van Gelre. 
Een van de basisvragen van Lean 
Management is: welke activiteiten 
voegen direct waarde toe voor de 
klant? 

Het antwoord van de medewerkers 
was kort en krachtig: we moeten 
elkaar beter kunnen vinden en 
bereiken.

>> Snel de juiste persoon vinden
“We hebben 3.300 medewerkers en 
180 specialisten die werken in twee 
ziekenhuizen, diverse 
buitenpoliklinieken en een 
diagnostisch centrum,” aldus Oostrik. 
“Dat maakte het lastig om de juiste 
persoon te vinden of op de juiste 
plaats en tijd te bereiken. 

De medewerkers vroegen om een 
goede oplossing en eind 2014 gingen 
we op zoek naar het beste antwoord 
op deze vraag. Dat bleek ID-book plus 
van RealOpen IT te zijn.”

In het kader van Lean Management 
moest dat een nagenoeg 
kant-en-klare, maar ook een pasbare 
oplossing zijn. 

Oostrik: “We wilden dat de gegevens 
van alle medewerkers in het 
telefoonboek kwamen. Natuurlijk 
moest de informatie volledig en 
actueel zijn. Daarnaast bestond de 
wens om het telefoonboek te koppelen 
aan ons intranet. Het moest dus ook 
dezelfde lay-out hebben, zodat 
medewerkers het als bekend en 
vertrouwd ervaren.”

>> ID-book plus biedt uitkomst
Het team van Oostrik onderzocht eerst 
of het digitale telefoonboek waarmee 
men al werkte kon worden aangepast. 
“Dat telefoonboek was echter te 
verouderd. Het was ontworpen om de 
identiteiten van de medewerkers te 
integreren vanuit de LDAP-directory 
van Novell. Wij zijn echter overgestapt 
op een Linux-omgeving die een andere 
directory gebruikt. Ook de 
aanpassingen in de uiterlijke 
presentatie waren in die versie niet 
mogelijk.”

Het verouderde digitale telefoonboek 
werd geleverd door RealOpen IT en het 
was daarom logisch om eerst bij deze 
dienstverlener aan te kloppen. “Dat 
bleek onmiddellijk de juiste keuze,” 
zegt Oostrik. “Onze accountmanager 
van RealOpen IT nam de schetsen en 
ideeën voor het product dat we wilden 
als uitgangspunt. Hij gaf heel praktisch 
aan wat er binnen ID-book plus wel of 
niet mogelijk was. Dat was precies het 
advies dat we zochten: het was ja of 
nee, duidelijk en concreet.”

 “Medewerkers 
controleren zelf 
hun gegevens. Zo 
helpt ID-book plus 
om de kwaliteit 
van het 
bronbestand 
blijvend te 
waarborgen.”

Door grootte en de complexheid 
van de organisatie van Gelre 
Ziekenhuizen, is het soms  
uitdagend voor de 
ziekenhuismedewerkers om 
elkaar te bereiken wanneer dat 
nodig is. 
Juist in de zorg kan dat van 
levensbelang zijn. Gelre zocht 
daarom een digitaal telefoonboek 
dat alle actuele informatie over 
alle medewerkers bevat
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Het antwoord van de medewerkers was 
kort en krachtig: “We moeten elkaar 
beter kunnen vinden en bereiken.”



>> Intranet site
De functionaliteit van ID-book plus 
wordt aangeboden via een intranet 
site met de look & feel van uw eigen 
organisatie. Op deze site kan ook 
toegang worden geboden tot andere 
interne diensten zoals selfservice, het 
melden van storingen en problemen, 
de eigen intranetsite etc. 

Van wezenlijk belang is het inzicht in 
het gebruik, dit wordt via de 
beheermodule geboden. Zo wordt ook 
duidelijk in hoeverre de gebruikers 
hun aanvullende informatie hebben 

ingevuld. Op basis hiervan kunt u 
medewerkers vragen hun gegevens 
aan te vullen.

>>Aanvullende functionaliteit 
ID-book plus geeft een perfecte basis 
voor aanvullende functionaliteit op 
verschillende vlakken. 

Een aantal voorbeelden:

Extra attributen toevoegen aan de 
medewerkersgegevens waarop kan 
worden gezocht. 

Informatie delen over medewerkers 
die voor uw organisatie van belang 
is zoals specialisaties, 
certificeringen, 
verantwoordelijkheden etc.
Deze informatie kan automatisch 
worden overgenomen uit het 
bronsysteem (bijvoorbeeld het 
HR-systeem) of door de 
medewerkers zelf worden 
toegevoegd.  

Gegevens in bronsystemen 
actualiseren. Indien gegevens in 
het bronsysteem verouderd zijn of 
er nieuwe gegevens moeten 
worden toegevoegd, zoals 
bijvoorbeeld een telefoonnummer 
voor noodgevallen, kunnen deze 
via ID-book door de medewerkers 
worden aangeleverd. 

De mogelijkheid om een selfservice 
wachtwoordportaal toe te voegen.

>> Waarom  RealOpen IT?
RealOpen IT garandeert naast tijd- en 
kostenbesparing een betere kwaliteit 
van uw dienstverlening als u gebruik 
maakt van Identity Based IT. We 
hebben de ervaring en referenties om 
dit te bewijzen. 

RealOpen IT heeft  een indruk- 
wekkende staat van dienst in het 
leveren van Identity Management en 
Access Management oplossingen, 
gecombineerd met onze specifieke 
kennis rondom het migreren van 
netwerken en de toepassingen daarin.

RealOpen IT is actief bij grote, 
middelgrote bedrijven, scholen, 
gemeenten en zorginstellingen met 
een trackrecord van meer dan 175 
succesvolle implementaties. 

Inmiddels worden in Nederland al 
meer dan 800.000 identiteiten 
gemanaged door de RealOpen IT IDM 
oplossingen.
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IDENTITY BASED IT

Gelre ziekenhuizen is een topklinisch opleidingsziekenhuis  voor ruim 280.000 
inwoners in de regio Apeldoorn-Zutphen. Met twee ziekenhuizen, verschillende 
buitenpoliklinieken en een diagnostisch centrum is Gelre een van de grotere 
ziekenhuizen in Nederland. 

Meer dan 3.300 medewerkers en 180 medisch specialisten staan garant voor de 
kwaliteit en toegankelijkheid van de zorg. De  grote organisatie maakt het 
essentieel dat medewerkers en specialisten elkaar op de juiste locatie en tijd 
kunnen bereiken, vertelt Cécile Oostrik, hoofd huisvesting en meldpunt techniek 
van Gelre ziekenhuizen. 

RealOpen IT maakt dat mogelijk met ID-book plus, een centrale gids met de 
complete en actuele informatie over alle medewerkers.

ID-book plus maakt medewerkers Gelre 
ziekenhuizen vindbaar en bereikbaar

OPLOSSINGEN DIE 

ERVOOR ZORGEN 

DAT IEDEREEN 

ALTIJD EN OVERAL 
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Kijk op www.realopenit.nl voor meer 
informatie, we helpen u graag!

REALOPEN IT  EXPERTISE IN DE PRAKTIJKSS 

“WE HEBBEN 

UITSTEKENDE 

ERVARINGEN MET 

REALOPEN IT;  ZE ZIJN 

BEREIKBAAR EN HEEL 

WELWILLEND”

“ID-book plus is 
dé centrale gids 
voor alle 
informatie over 
de medewerkers 
van een 
organisatie.”


